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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

ramach projektu „REMONT I PRZEBUDOWA SANITARIATÓW ORAZ POMIESZCZENIA NR 220  

Z PODZIAŁEM NA ETAPY ROBÓT.” BUDYNEK  DYDAKTYCZNO-KOSZAROWY NR 5 NA TERENIE AMW -  

branża elektryczna i teletechniczna  

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

instalacji elektrycznych w budynku szkoły, oraz przedszkola.  

 

Zakres prac przewidzianych do realizacji: 

• układanie przewodów elektrycznych 

• montaż opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża 

i robotami towarzyszącymi, dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 

związanych z: 

◦ kompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac 

◦ wykonaniem wszystkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłożą (w szczególności 

montaż osprzętu instalacyjnego itp.) 

◦ ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i 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 

montowany element instalacji elektrycznej 

• określenie wymagań dla tras kablowych, 

• zalecenia i wytyczne dla Inwestora i Wykonawcy 
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1.4 Określenia podstawowe 

ST -  specyfikacja techniczna 

CPV – wspólny słownik zamówień 

PN –  Polska Norma 

Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub 

urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia 

funkcji przewodu ochronnego 

Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu 

wyrównania potencjału 

Kable i przewody – materiały służące 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 montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, 

wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów 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, energie mechaniczna itp.).  

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego 

cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  

Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z 

instalacja elektryczna jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i 

ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także 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, 

abażuru.  

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 

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem 

energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przeciążeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu 

odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład  

obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia 



 

5 

zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym 

punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).  

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, 

urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu 

zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.  

Przewody – wyroby składające się z jednego lub kilku skręconych drutów albo jednej większej liczby żył 

izolowanych bez powłoki, lub w zależności od warunków, w których mają być zastosowane-zaopatrzone w 

powłokę, niemetalową. 

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli 

jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące 

zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych 

Para – skrętka lub jednostronne połączenia (dwa przewodniki o przekroju kołowym) w gwieździstej czwórce 

Kabel ze skrętki nieekranowanej – elektrycznie przewodzący kabel składający się z jednej lub wielu par, z 

których żadna nie jest ekranowana 

Przewody – wyroby składające się z jednego lub kilku skręconych drutów albo jednej większej liczby żył 

izolowanych bez powłoki, lub w zależności od warunków, w których mają być zastosowane-zaopatrzone w 

powłokę, niemetalową. 

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli 

jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące 

zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych 

Okablowanie komputerowe – połączenie między punktem dystrybucyjnym, a gniazdem przyłączeniowym 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu 

przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, 

wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 

przewód – element służący do przekazywania energii lub informacji względnie do ochrony innych elementów 

linii  

napięcie – napięcie międzyprzewodowe na które zbudowana jest linia, 

trasa kabla - linia łamana pokrywająca z dokładnością do 0,5m (w miejscu ułożenia zapasu szerokość pasa 

zajętego przez kabel jest większa i może wynosić do kilku metrów) rzeczywiste położenie kabla. 

uziemienie ochronne – uziemienie spełniające przypisaną mu funkcję w ochronie przeciwporażeniowej, 

uziemienie punktu neutralnego N, przewodu PEN (P) lub zacisku ochronnego, 

ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim – zespół środków technicznych chroniących 

przed zetknięciem się człowieka z częściami czynnymi stwarzającymi zagrożenie porażeniowe prądem 

elektrycznym, 
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przewód PEN – uziemiony przewód spełniający równocześnie funkcję przewodu ochronnego PE i przewodu 

neutralnego N, 

przewód N – przewód czynny wyprowadzony z punktu neutralnego układu prądu przemiennego, 

uczestniczący w przesyłaniu energii elektrycznej, 

przewód ochronny PE – uziemiony przewód nie podlegający obciążeniu prądami roboczymi, z którymi łączy 

się części przewodzące dostępne i który stanowi element ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania, 

uziemienie – połączenie elektryczne z ziemią; również instalacja uziemiająca;  

w skład której może wchodzić: uziom, przewód uziemiający, zacisk probierczy lub szyna uziemiająca, a także 

przewód ochronny łączący zacisk lub szynę z częścią uziemioną.  

uziemienie ochronne – uziemienie spełniające przypisaną mu funkcję w ochronie przeciw porażeniowej; 

uziemienie punktu neutralnego N, przewodu PEN lub zacisku ochronnego;  

uziemienie ochronno-robocze – uziemienie spełniające funkcję uziemienia ochronnego i roboczego,  

rezystancja uziemienia – rezystancja między zaciskiem uziemiającym lub zaciskiem probierczym a ziemią 

odniesienia, 

Pozostałe określenia są zgodne z normą PN-76/E-05125 i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. 

"Wymagania ogólne". 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

• Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta 

ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

• Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany materiałów i urządzeń pod warunkiem, że będą 

posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. 

 

Wykonanie zakresu robót polega m.in. na: 

- montażu okablowania  

- ułożenie przewodów,  

- wymianie oświetlenia na sali gimnastycznej szkoły 

- montażu opraw oświetleniowych, osprzętu 

- budowie linii kablowej 

- wykonaniu odpowiednich pomiarów, 

- uruchomieniu i sprawdzeniu poprawności działania instalacji 
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1.6 Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych 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-użytkowego (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 

sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

 informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 

U. z 2004 r. 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 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla 

konkretnego przedmiotu zamówienia 

 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Materiały stosowane powinny posiadać przed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia do obrotu i 

powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2000.106.1126) Wykonawca jest 

odpowiedzialny za sprawdzenie ich właściwości i zgodności z dokumentacją projektową. Wszystkie materiały 

należy przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru /Inwestorowi.  
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2.2 Rodzaje materiałów 

2.2.1 Kable i przewody 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację bezhalogenową wg wymogów 

dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną.  

Jako materiały przewodzące można stosować miedź, liczba żył: 3, 4, 5.  

Przewody instalacyjne należy stosować z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach lub 

bez, wtynkowo lub pod tynkiem, w rurach ochronnych – zgodnie z dokumentacją projektową; 

ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. 

Napięcie znamionowe izolacji 750V. 

 

2.2.2 Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w miejscach 

przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji 

wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze 

należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 

 

Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych bezhalogenowych, blach stalowych albo 

aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być 

ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 

60ºC. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich 

szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody 

wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach 

równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy 

wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały 

pionowe o wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie podstawowej i o podwyższonych 

wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na 

dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i 

przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.  

 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane 

z tworzyw sztucznych bezhalogenowych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o 

wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a 

wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje 
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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. 

 

2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt  

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub 

zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe 

przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z 

metali). 

 

Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw bezhalogenowych 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, służą do montażu gniazd i łączników 

instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z 

materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 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 uzależniony jest od systemu 

instalacyjnego. Ze względu na system montażu – występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – 

wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do 

ich wielkości: puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub 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 żyły do 6 

mm². Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do 

mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 

 

Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 

materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

 

2.2.4. Sprzęt instalacyjny  

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-

wtynkowych: 

• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą 

wkrętów lub „pazurków”. 

• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na 

podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 
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• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać 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 10 A, 

 – stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

 – stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

 

2.2.5. Gniazda wtykowe  

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i 

natynkowo-wtynkowych: 

• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone 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 wyposażone w styk ochronny i 

przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

• Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do 

podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w 

zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 

Podstawowe dane techniczne gniazd: 

– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 

– prąd znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych, 

– prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

– wyposażone w przesłonę torów prądowych 

 

2.2.6. Sprzęt oświetleniowy 

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym 

przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1,5 mm2 a napięcie izolacji nie może być 

mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach bezhalogenowych.   
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2.2.7. Oprawy oświetlenia podstawowego 

Wszystkie oprawy muszą spełniać warunki określone w art. 13 Ustawy o badaniach   i   certyfikacji   

(Dz.U.1993.55.250)   oraz   art.10   Prawa   Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126). Wszystkie zastosowane 

oprawy powinny posiadać certyfikat CE oraz spełniać wymagania normy bezpieczeństwa fotobiologicznego 

(PN-EN 62471). Minimalne klasa energetyczna opraw: A+. Okres gwarancji opraw: mn. 5 lat.  

 

Oprawa nr 1 - OPRAWA P/T LINIOWA LED SYSTEM M 1123mm 1400lm 840 (16W) (1400 lm; 17.2 W): 

Moduł środkowy - Oprawa zintegrowana z panelem LED GO!, wykonanym z płytki PCB. Waga netto oprawy: 

2,6 kg. Moc maksymalna oprawy wynosi nie więcej niż 17,6 W. Strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 

"1400" lm przy sprawności oprawy 100% . Klosz typu PLX bez łączeń z jednego do 20 mb. Materiał, z którego 

został wykonany korpus to: aluminium, stal. Kolor oprawy - anoda C0. Stopień szczelności oprawy to minimum 

IP44 badanie przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 60598-1. Rodzaj montażu oprawy: podtynkowy. 

Oprawa o wymiarach: 1123/90/65 mm. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy 

MacAdam'a SDCM: ≤ 3. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20 do +35°C. 

Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwałości źródła światła L70B50 potwierdzony 

certyfikatem LM80 wynosi 50000h. Oprawa spełnia aktualną wersję normy PN-EN 62471 "Bezpieczeństwo 

fotobiologiczne lamp i systemów lampowych". 

 

Oprawa nr 2 - OPRAWA P/T LINIOWA LED SYSTEM E 1123mm 1400lm 840 (16W) (1400 lm; 17.2 W) :   

Moduł zewnętrzny - Oprawa zintegrowana z panelem LED GO!, wykonanym z płytki PCB. Waga netto oprawy: 

2,6 kg. Moc maksymalna oprawy wynosi nie więcej niż 17,6 W. Strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 

"1400" lm przy sprawności oprawy 100% . Klosz typu PLX bez łączeń z jednego do 20 mb. Materiał, z którego 

został wykonany korpus to: aluminium, stal. Kolor oprawy - anoda C0. Stopień szczelności oprawy to minimum 

IP44 badanie przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 60598-1. Rodzaj montażu oprawy: podtynkowy. 

Oprawa o wymiarach: 1123/90/65 mm. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy 

MacAdam'a SDCM: ≤ 3. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20 do +35°C. 

Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwałości źródła światła L70B50 potwierdzony 

certyfikatem LM80 wynosi 50000h. Oprawa spełnia aktualną wersję normy PN-EN 62471 "Bezpieczeństwo 

fotobiologiczne lamp i systemów lampowych". 

 

Oprawa nr 3 - OPRAWA  P/T LINIOWA LED 1136mm 2400lm 840 (30W) (2400 lm; 32.5 W):  

Moduł zewnętrzny - Oprawa zintegrowana z panelem LED GO!, wykonanym z płytki PCB. Waga netto oprawy: 

2,6 kg. Moc maksymalna oprawy wynosi nie więcej niż 32,5 W. Strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 
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"2400" lm przy sprawności oprawy 100% . Klosz typu PLX bez łączeń z jednego do 20 mb. Materiał, z którego 

został wykonany korpus to: aluminium, stal. Kolor oprawy - anoda C0. Stopień szczelności oprawy to minimum 

IP44 badanie przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 60598-1. Rodzaj montażu oprawy: podtynkowy. 

Oprawa o wymiarach: 1136/90/65 mm. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy 

MacAdam'a SDCM: ≤ 3. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20 do +35°C. 

Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwałości źródła światła L70B50 potwierdzony 

certyfikatem LM80 wynosi 50000h. Oprawa spełnia aktualną wersję normy PN-EN 62471 "Bezpieczeństwo 

fotobiologiczne lamp i systemów lampowych". 

 

Oprawa nr 4 - OPRAWA N/T 310X310 LED IP44 30W 480 4000K (2050 lm; 29.0 W): 

Oprawa zintegrowana z panelem LED GO!, wykonanym z płytki PCB. Waga netto oprawy: 3.900kg. Oprawa 

spełnia aktualną wersję normy PN-EN 62471 "Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych". 

Materiał, z którego został wykonany korpus to: stal malowana proszkowo. Strumień świetlny oprawy nie 

mniejszy niż 2750 lm. Nominalny okres trwałości źródła światła L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 

wynosi 60000h. Nominalny okres trwałości źródła światła L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 

29000h. Oprawa spełnia aktualną wersję normy PN-EN 62471 "Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i 

systemów lampowych". Nominalny okres trwałości źródła światła L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 

wynosi 95000h. Klasa efektywności energetycznej produktu: EEI=A. I klasa ochronności przeciwporażeniowej. 

Współczynnik oddawania barw CRI >80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy 

MacAdam'a SDCM: ≤ 3 Współczynnik mocy oprawy (cosinus ϕ) ≥ 0.94 zmierzony wg wytycznych 

Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kąt świecenia oprawy: 120°. Materiał klosza: 

PMMA. Klosz typu OPAL. Kolor oprawy - szary. Odporność na udary mechaniczne wynosi: IK07, badanie 

przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 60068-2-75. Stopień szczelności oprawy to minimum IP44 badanie 

przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 60598-1. Rodzaj montażu oprawy: natynkowy. Oprawa 

przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20 do +35°C. Wyrób spełnia normę PN-EN 60598-1 

wymaganą przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewodów 

bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie więcej niż 31.00W. Skuteczność (wydajność) 

świetlna to 88.00 lm/W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Oprawa o wymiarach: 480/480/65 mm. Wymiary 

montażowe: 416/416 mm. 

Oprawa nr 5 - OPRAWA N/T 600X600 LED 2950lm PLX 840 (24W) (2950 lm; 25.5 W):  

Oprawa zintegrowana z panelem LED GO!, wykonanym z płytki PCB. Waga netto oprawy: 2.800kg. Oprawa 

spełnia aktualną wersję normy PN-EN 62471 "Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych". 

Materiał, z którego został wykonany korpus to: ABS. Strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 2950 lm. 
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Nominalny okres trwałości źródła światła L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 84000h. Nominalny 

okres trwałości źródła światła L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 42000h. Oprawa spełnia 

aktualną wersję normy PN-EN 62471 "Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych". 

Nominalny okres trwałości źródła światła L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 132000h. Klasa 

efektywności energetycznej produktu: EEI=A+. II klasa ochronności przeciwporażeniowej. Współczynnik 

oddawania barw CRI >80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: 

≤ 3 Współczynnik mocy oprawy (cosinus ϕ) ≥ 0.95 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii 

Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kąt świecenia oprawy: 120°. Materiał klosza: PC. Klosz typu OPAL. 

Kolor oprawy - biały. Odporność na udary mechaniczne wynosi: IK07, badanie przeprowadzone zgodnie z 

normą PN-EN 60068-2-75. Stopień szczelności oprawy to minimum IP20 badanie przeprowadzone zgodnie z 

normą PN-EN 60598-1. Rodzaj montażu oprawy: natynkowy. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie 

temperatur od -20 do +35°C. Wyrób spełnia normę PN-EN 60598-1 wymaganą przez Dyrektywy Unii 

Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewodów bezhalogenkowych. Moc 

maksymalna oprawy wynosi nie więcej niż 25.00W. Skuteczność (wydajność) świetlna to 118.00 lm/W. 

Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Oprawa o wymiarach: 620/620/66 mm. 

 

Oprawa nr 6 - OPRAWA N/T 600X600 LED 4800lm PLX 840 (42W) (4800 lm; 43.0 W):  

Oprawa zintegrowana z panelem LED GO!, wykonanym z płytki PCB. Waga netto oprawy: 2.800kg. Oprawa 

spełnia aktualną wersję normy PN-EN 62471 "Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych". 

Materiał, z którego został wykonany korpus to: ABS. Strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 4800 lm. 

Nominalny okres trwałości źródła światła L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 82000h. Oprawa 

spełnia aktualną wersję normy PN-EN 62471 "Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych". 

Nominalny okres trwałości źródła światła L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 125000h. Klasa 

efektywności energetycznej produktu: EEI=A+. II klasa ochronności przeciwporażeniowej. Współczynnik 

oddawania barw CRI >80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: 

≤ 3 Współczynnik mocy oprawy (cosinus ϕ) ≥ 0.95 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii 

Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kąt świecenia oprawy: 120°. Materiał klosza: PC. Klosz typu OPAL. 

Kolor oprawy - biały. Odporność na udary mechaniczne wynosi: IK07, badanie przeprowadzone zgodnie z 

normą PN-EN 60068-2-75. Stopień szczelności oprawy to minimum IP20 badanie przeprowadzone zgodnie z 

normą PN-EN 60598-1. Rodzaj montażu oprawy: natynkowy. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie 

temperatur od -20 do +35°C. Wyrób spełnia normę PN-EN 60598-1 wymaganą przez Dyrektywy Unii 

Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewodów bezhalogenkowych. Moc 

maksymalna oprawy wynosi nie więcej niż 43.00W. Skuteczność (wydajność) świetlna to 111.00 lm/W. 
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Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Oprawa o wymiarach: 620/620/66 mm. 

 

Oprawa nr L7 - OPRAWA P/T 600X600 LED 3800lm PLX 840 (32W) (3800 lm; 33.5 W):  

Oprawa zintegrowana z panelem LED GO!, wykonanym z płytki PCB. Waga netto oprawy: 2.200kg. Oprawa 

spełnia aktualną wersję normy PN-EN 62471 "Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych". 

Materiał, z którego został wykonany korpus to: ABS. Strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 3800 lm. 

Nominalny okres trwałości źródła światła L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 84000h. Nominalny 

okres trwałości źródła światła L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 42000h. Oprawa spełnia 

aktualną wersję normy PN-EN 62471 "Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych". 

Nominalny okres trwałości źródła światła L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 132000h. Klasa 

efektywności energetycznej produktu: EEI=A+. II klasa ochronności przeciwporażeniowej. Współczynnik 

oddawania barw CRI >80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: 

≤ 3 Współczynnik mocy oprawy (cosinus ϕ) ≥ 0.95 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii 

Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kąt świecenia oprawy: 120°. Materiał klosza: PC. Klosz typu OPAL. 

Kolor oprawy - biały. Odporność na udary mechaniczne wynosi: IK07, badanie przeprowadzone zgodnie z 

normą PN-EN 60068-2-75. Stopień szczelności oprawy to minimum IP44/IP20 badanie przeprowadzone 

zgodnie z normą PN-EN 60598-1. Rodzaj montażu oprawy: podtynkowy. Oprawa przystosowana do pracy w 

zakresie temperatur od -20 do +35°C. Wyrób spełnia normę PN-EN 60598-1 wymaganą przez Dyrektywy Unii 

Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewodów bezhalogenkowych. Moc 

maksymalna oprawy wynosi nie więcej niż 33.00W. Skuteczność (wydajność) świetlna to 115.00 lm/W. 

Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Oprawa o wymiarach: 595/595/71 mm. 

 

Oprawa nr 8 - OPRAWA P/T 600X600 LED 4800lm PLX 840 (42W) (4800 lm; 43.0 W) 

Oprawa zintegrowana z panelem LED GO!, wykonanym z płytki PCB. Waga netto oprawy: 2.200kg. Oprawa 

spełnia aktualną wersję normy PN-EN 62471 "Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych". 

Materiał, z którego został wykonany korpus to: ABS. Strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 4800 lm. 

Nominalny okres trwałości źródła światła L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 82000h. Oprawa 

spełnia aktualną wersję normy PN-EN 62471 "Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych". 

Nominalny okres trwałości źródła światła L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 125000h. Klasa 

efektywności energetycznej produktu: EEI=A+. II klasa ochronności przeciwporażeniowej. Współczynnik 

oddawania barw CRI >80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: 

≤ 3 Współczynnik mocy oprawy (cosinus ϕ) ≥ 0.95 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii 

Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kąt świecenia oprawy: 120°. Materiał klosza: PC. Klosz typu OPAL. 
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Kolor oprawy - biały. Odporność na udary mechaniczne wynosi: IK07, badanie przeprowadzone zgodnie z 

normą PN-EN 60068-2-75. Stopień szczelności oprawy to minimum IP44/IP20 badanie przeprowadzone 

zgodnie z normą PN-EN 60598-1. Rodzaj montażu oprawy: podtynkowy. Oprawa przystosowana do pracy w 

zakresie temperatur od -20 do +35°C. Wyrób spełnia normę PN-EN 60598-1 wymaganą przez Dyrektywy Unii 

Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewodów bezhalogenkowych. Moc 

maksymalna oprawy wynosi nie więcej niż 43.00W. Skuteczność (wydajność) świetlna to 111.00 lm/W. 

Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Oprawa o wymiarach: 595/595/71 mm. 

 

Obliczenia i dobór natężenia oświetlenia dokonano na podstawie programu DIALUX i katalogów konkretnych 

firm – wszelkie nazwy firmowe wyrobów, użyte w opracowaniu, powinny być traktowane jako definicje 

standardu. Dopuszcza się, w porozumieniu z inwestorem, stosowanie wyrobów „równoważnych” o cechach i 

parametrach technicznych, co najmniej nie gorszych niż zastosowany standard oraz spełniających wymagania 

stawiane przez obowiązujące przepisy i odpowiednie normy oświetleniowe. 

 

2.2.8. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 

Wszystkie oprawy muszą spełniać warunki określone w art. 13 Ustawy o badaniach   i   certyfikacji   

(Dz.U.1993.55.250)   oraz   art.10   Prawa   Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126). Oprawy ewakuacyjne 

zgodne z CNBOP. Wykonać według projektu wykonawczego. 

 

Oprawa nr AW1: 

Oprawa awaryjna montaż natynkow, oprawa dwufunkcyjna z możliwością pracy na jasno/ciemno, 3W AT 1h, 

optyka area. 

  

Oprawa nr EW1: 

Wyznaczanie kierunku ewakuacji, wysoka luminancja (500cd/m2), widoczność z 25m, dwie opcje montażu – 

natynkowy oraz wpuszczany, oprawa dwufunkcyjna z możliwością pracy jednofunkcyjnej, podświetlenie 

krawędziowe, równomierna dystrybucja światła. Jednostronna 

 

Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru dostarczyć z dopuszczeniami CNBOP do pracy w systemie 

autonomicznym zasilania z badaniami łącznie z modułami, zasilaczami i statecznikami oraz kartami 

katalogowymi z parametrami technicznymi o pracy ciągłej. 

 

Oprawy z podświetlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczyć z dopuszczeniami CNBOP na badanie 

poprawności znaku oraz jego luminancji.  
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W przypadku zmiany parametrów opraw, układu zasilania i zasilaczy LED należy przeprowadzić ponownie 

całościowe obliczenia dla systemu zasilania opraw awaryjnych oraz akumulatorów, z uwzględnieniem 

kalkulacji prądów i mocy w stanie załączania opraw oraz w stanie ustalonym dla zapewnienia prawidłowej 

pracy układu i doboru parametrów zabezpieczeń i przekroju przewodów. Dodatkowo dla każdego obwodu 

należy przeprowadzić kalkulację spadków napięć. 

 

2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) SST, 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe 

wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji  

Wszystkie materiały pakowane, powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Kable należy przechowywać zgodnie z instrukcją 

producenta, w zależności od typu kabla. Pozostały sprzęt i osprzęt podstawowy i pomocniczy należy 

przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczególnie należy 

chronić przed wpływami atmosferycznym oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do 

przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

3. Sprzęt 

• Do elektrotechnicznego osprzętu instalacyjnego zalicza się urządzenia, które spełniają takie zadania 

jak: fizyczne zamocowanie przewodów, ochrona mechaniczna, izolacja elektryczna.  

• Sprzęt stosowany przez wykonawcę powinien być kompletny i sprawny.  

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

• Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
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nadzoru. 

• Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Specyfikacji Technicznej 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 oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania 

 

4. Transport 

Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu gwarantującego właściwą 

jakość robót: 

• samochód dostawczy 

• urządzenie do rozwijania kabli 

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie 

uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą 

dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 

Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

Materiały powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w 

zamkniętych i suchych. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

• 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 SST, poleceniami inspektora 

nadzoru, normami oraz przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Montaż instalacji powinien być dokonany przez uprawnionych instalatorów. 

• Ponadto osoba z ramienia wykonawcy sprawująca nadzór nad realizacja i integracją niniejszego 

zadania winna posiadać uprawnienia Rzeczoznawcy w dziedzinie technicznych systemów 

zabezpieczeń 

 

5.2. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. 
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Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. 

Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na 

ścianach.  

• Do obwodów oświetleniowych należy stosować przewody N2XH-J B2ca 3x2,5mm2 i  N2XH-J B2ca 

4x2,5mm2 

• Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 

• Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 

• Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 

odbiorów 1-fazowych. 

• Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 

wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

• Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 

pomieszczenia. 

• Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 

jednakowe. 

• Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 

występował u góry. 

• Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy 

dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

• Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją 

barwy zielonej i żółtej. 

• Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i 

schematami 

 Przed odbiorami natężenie oświetlenia należy potwierdzić pomiarami. Wyniki pomiarów należy 

dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

 

5.3. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy wykonać 

instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna 

szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i 

nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. Połączenia wyrównawcze 

główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. 

 

5.4. Układanie przewodów 
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• Wykonywać instalacje w korytkach kablowych teletechnicznych lub w kabałach elektroinstalacyjnych. 

Szczegółowe wymagania dotyczące linii kablowych określają normy i przepisy prawa budowlanego. 

Przewody należy układać zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej i dokumentacją 

projektową. 

• Przy układaniu przewodów/kabli należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. 

promienia gięcia, siły wciągania itp.) 

• Przewody układać na przygotowanych trasach kablowych. W razie konieczności zastosować 

dodatkowe mocowanie do elementów tras za pomocą opasek kablowych.  

• Zwrócić szczególną uwagę na zachowanie ciągłości izolacji  

• Połączenia przewodów powinny mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i elektryczną oraz 

powinny być od siebie elektrycznie odizolowane.  

• Do połączeń przewodów należy wykorzystywać listwy zaciskowe w elementach oraz specjalne puszki 

połączeniowe posiadające Certyfikat Zgodności.  

• Nie dopuszcza się łączenia przewodów w listwach i korytkach instalacyjnych.  

• Całe oprzewodowanie powinno być odpowiednio zamocowane i rozprowadzone, albo zabezpieczone 

w celu uniknięcia uszkodzenia w środowisku, w którym jest stosowane. 

• Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego należy wziąć pod uwagę 

zapisy normy PN-EN 50174-2:2000 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w 

budynku, m.in. instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem 

zasilającym a okablowaniem strukturalnym przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego 

zbudowane są kanały kablowe.  

• Trasowanie tras kablowych należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna być przejrzysta, prosta i dostępna do 

prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach pionowych i 

poziomych. Przy trasowaniu ciągów instalacji okablowania strukturalnego należy dążyć do jak 

najmniejszej liczby skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji elektroenergetycznych.  

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 . Wymagania ogólne 

Sprawdzenie  i  odbiór  robót  powinno  być  wykonane  zgodnie  z normami  i  przepisami.  Sprawdzeniu  i  

kontroli  w  czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny podlegać:   

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,  

- sposób prowadzenia instalacji 

- prawidłowy dobór przewodów, 



 

20 

- dobór urządzeń zgodnie z wymaganiami klasy,  

- protokoły pomiarów elektrycznych i ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji 

- pomiar rezystancji izolacji 

 -stan wszystkich elementów instalacji oraz stan kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych 

materiałów 

- poprawność wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 

- sposób zasilania urządzeń,  

- jakość i estetyka wykonania,  

- kontrola innych wymagań wynikających z wymagań normatywnych. 

 Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MOhm. Rezystancja izolacji 

poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MOhm. Pomiary należy 

dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1kV. 

 Przed odbiorami natężenie oświetlenia należy potwierdzić pomiarami. Wyniki pomiarów należy 

dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

 

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 może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu 

na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i 

wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Układanie przewodów 

Podczas układania przewodów i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary; 

zgodność z trasą opracowaną w dokumentacji oraz zbliżenia i skrzyżowania z innymi instalacjami. 

 

6.3.2 Sprawdzenie ciągłości żył 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu 

przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wyniki sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli 

poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeżeli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone 

identycznie. 
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6.3.3 Próba rezystancji izolacji 

Pomiary rezystancji izolacji należy wykonać za pomocą induktora o napięciu nie większym niż 0,5kV 

dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości. Rezystancja izolacji powinna być 

nie mniejsza niż 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodnie z PN-E 90303 

 

6.4. Badania i pomiary pomontażowe 

 Przeprowadzić  oględziny  instalacji  ze  szczególnym  uwzględnieniem  kontroli  zgodności  

wszystkich  robót  oraz  rozmieszczenia  urządzeń  systemu  kontroli  dostępu  z  dokumentacją projektową 

oraz wymaganiami producenta.  

Po wykonaniu instalacji systemu kontroli dostępu należy wykonać niezbędne próby i testy.  

Należy przeprowadzić następujące pomiary:  

• pomiary rezystancji izolacji i urządzeń, 

• pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej obwodów zasilających  

• pomiar na ciągłość i na zwarcie linii magistralnych dozorowych i sterujących  

• wykonać pomiar natężenia oświetlenia 

Z wszystkich prób i testów należy sporządzić pisemne protokoły (z załączonymi wynikami pomiarów). 

 

7. Obmiar robót 

7.1 Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 

odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

− dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., 

− 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 

Odbiór robót zgodnie z ustalonymi warunkami zawartymi w Umowie Wykonawcy z Inwestorem.  

 

Odbiór częściowy 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Odbiór techniczny cześciowy 

jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegający zakryciu a w szczególności instalacji uziemienia i 
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połączeń wyrównawczych. Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz 

szkice zdawczo-odbiorcze 

• dziennik budowy 

• dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów 

 

Odbiór końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robot elektrycznych o zakończeniu budowy, przed 

przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty: 

• wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

• protokół odbioru końcowy  

• zaktualizowaną dokumentację techniczną 

• dziennik budowy 

• protokoły pomiarów rezystancji izolacji pętli, rezystancji żył linii dozorowej i uziemienia 

• ważne atesty i świadectwa dopuszczenia dotyczące wszystkich elementów systemu, kabli i 

przewodów 

Wykonawca robót winien przeprowadzić pomiary instalacji. Pomiary winny być potwierdzone pisemnymi 

protokołami z pomiarów. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawą  płatności  będzie  forma  ustalona  na  zasadzie  umowy  Wykonawcy  z  Inwestorem dla uzyskania 

zamierzonego celu inwestycyjnego. Ustalona forma rozliczenia jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty za wykonanie robót.  

Cena obejmuje: 

• wytyczenie trasy 

• koszt materiałów 

• dostarczenie materiałów 

• układanie przewodów 

• montaż osprzętu instalacyjnego 

• budowę przepustów w ścianach i stropach 

• wykonanie inwentaryzacji przebiegu tras kablowych 

• przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji 
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• instalacja urządzeń 

• opracowanie Dokumentacji Powykonawczej 

• dostarczenie książki przeglądów i konserwacji 

 

10. Normy i przepisy 

10.1 Normy 

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

wymagania podstawowe 

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

bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa 

• PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

• PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia 

• PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie 

• 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 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami-Ochrona  instalacji  niskiego napięcia przed  

przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

• PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami-Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi 

• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - -środki ochrony 

przed prądem przetężeniowym 

• PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona 

przeciwpożarowa 
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• PN-IEC   60364-5-51:2000   Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych. Dobór   i   montaż   

wyposażenia   elektrycznego   - Postanowienia ogólne 

• PN-IEC   60364-5-52:2002   Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych. Dobór   i   montaż   

wyposażenia   elektrycznego   – Oprzewodowanie 

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

• PN-IEC   60364-5-54:1999   Instalacje   elektryczne   w  obiektach   budowlanych. Dobór   i     montaż   

wyposażenia     elektrycznego   -  Uziemienia  i  przewody ochronne 

• PN-IEC   60364-5-523:2001   Instalacje   elektryczne   w  obiektach   budowlanych. Dobór   i   montaż   

wyposażenia   elektrycznego   - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze 

• PN-IEC   439-3+A1:1997  Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe. Wymagania  dotyczące 

niskonapięciowych   rozdzielnic  i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych 

do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe 

• PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 

Zasady, wymagania i badania 

• PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa 

• PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

• PN-EN 50310: Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym 

sprzętem informatycznym.  

 

10.2. Ustawy i rozporządzenia 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych 

(Dz.U.nr. 202 poz.2072)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 56, poz. 

461/  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 129, poz. 844/ 

• Dz.U. 00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity) 

• Dz.U. 93.55.250 USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993r. O badaniach i certyfikacji. 

• Dz.U. 01.80.867 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z 
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dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. 

• Dz.U.01.138.1555 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej. 

• Dz.U.00.5.53 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 1999r. sprawie wykazu 

wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, 

podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz 

wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności. 

 

 


