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1.     W S T Ę P 

1.1.    PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI   

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zasilaniem w energię elektryczną hydroforu i zaworu odcinającego wodę 
bytową.. 

1.2.    ZAKRES  STOSOWANIA  ST  

Specyfikacje techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania 
robót opisanych w pkt 1.3.  

1.3.    ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem i 
obejmują: 

− Zasilanie zespołu podnoszenia ciśnienia 
− Zasilanie zaworu odcinającego wodę bytową 
− Tablicę zespołu podnoszenia ciśnienia TZPC 
− Prowadzenie wewnętrznych linii zasilających 
− Wymianę opraw oświetlenia podstawowego w pomieszczeniu hydroforu i wodomierza 
− Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych 

1.4. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE 

Robotami towarzyszącymi będą następujące roboty: 
− Wytrasowanie tras układania przewodów w budynku, 

− Wykonanie zaprawienia bruzd i przebić przez ściany po ułożeniu przewodów, 

− Wykonanie rusztowań typu "Warszawa" niezbędnych do wykonania robót na wysokości. 
  

1.5 OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

1. Przewód – wyrób kablowy składający się z jednej lub większej ilości żył 
izolowanych, przeznaczony do wykonywania instalacji elektrycznych o napięciu 
izolacji 750V. 

2. Fundament – konstrukcja zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania szafy kablowej 
lub rozdzielczej w pozycji pracy,  

3. Złącze kablowo-pomiarowe – urządzenie rozdzielczo-pomiarowe bezpośrednio 
zasilające urządzenia odbiorcze,  

4. Szafka sterownicza – urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające 
urządzenia odbiorcze 

5. Oświetlenie podstawowe - oświetlenie elektryczne wewnętrzne lub/i zewnętrzne, 
zasilane z podstawowego źródła energii (złącza), zapewniające w danym miejscu 
wymagane warunki oświetlenia przy normalnej pracy urządzeń oświetleniowych. 
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6. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, 
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 
zakłóceniowych,   

7. Pozostałe określenia – są zgodne z obowiązującymi Polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST 00. „Wymagania ogólne”.  

 

1.6.    OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
 1.7.    DOKUMENTACJA ROBÓT MONTAŻOWYCH 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
- projekt 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), 

- 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. 

1.8. WYMAGANIA OGÓLNE BHP PRZY ROBOTACH                                                            
ELEKTRYCZNYCH  

Przy wykonywaniu robót elektrycznych każdy wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP. W przypadku 
wykonywania robót elektrycznych w czynnych obiektach inwestor powinien zapewnić 
odpowiednio zastosowane zabezpieczenia i urządzenia ochronne, jak również nadzór w 
zakresie BHP ze strony użytkownika obiektu. 
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Całość robót elektrycznych należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz 
obowiązującymi przepisami PBUE, BHP i normami  PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace 
winna wykonać osoba lub przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia i 
kwalifikacje do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym.  

1.8. NAZWY I KODY ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM 

Kategorie Opis  
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz roboty w zakresie 

montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 
45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 
45311200-2 Roboty w zakresie opraw oświetleniowych 
45312311-0 Instalowanie oświetlenia 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne 
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
45317000-2 
 

Inne instalacje elektryczne 
 

2.    MATERIAŁY   

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00 00 „Postanowienia podstawowe”. 

2.1.     MATERIAŁY BUDOWLANE 

2.1.1. Cement 

Do wykonania robót ogólno budowlanych murarskich, zaleca się stosowanie cementu 
portlandzkiego marki 25 bez dodatków, spełniającego wymagania normy PN-88/B-3000. 
Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania normy BN-
88/6731-08 i składowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 
Cement może być również dostarczony luzem i przechowywany w silosach. 

2.2.     ELEMENTY GOTOWE 

2.2.1. Elementy prefabrykowane 

 Prefabrykat Tablica zespołu podnoszenia ciśnienia – Szafka natynkowa 1x12 hermetyczna o 
IP44  powinny być wykonane wg dokumentacji projektowej uwzględniającej parametry 
wytrzymałościowe i warunki w jakich będzie pracowała.  

2.2.3. Kable i przewody 

Kable używane do zasilania urządzeń powinny spełniać wymagania normy PN-76/E-90301. 
Do zasilania zespołu podnoszenia ciśnienia zaleca się stosowanie kabla niepalnego o napięciu 
znamionowym 0,6/1 kV pięciożyłowego o żyłach i miedzianych w izolacji polwinitowej 
HLGS 5x2,5mm2.  Do zasilania opraw i zaworu odcinającego zaleca się przewód 
YDY3x1,5mm2.  
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Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

Lp. Nazwa Ilość Jednostka 
OGÓLNE ZESTAWIENIE 

1 Tablica TZPC 1 kpl. 
2 Przewód HLGS 5x2,5mm2 82 mb. 
3 Przewód YDY3x1,5mm2 48 mb. 
4 Przewód LgYżo1x16mm2 20 mb. 
5 Uchwyt PH90 do montażu kabla do ściany 100 kpl. 
6 Rurka RL22  40 mb. 
7 Uchwyty do rurki RL22 do ściany 35 kpl. 
8 Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301 B10 3 szt. 
9 Przełącznik faz  1 szt. 

10 Oprawa Cosmo CO1 2x36W EVG 1 kpl. 
11 Oprawa Cosmo CO1 2x18W EVG 1 kpl. 
12 Łącznik oświetleniowy jednobiegunowy pojedynczy IP44 n/t 2 szt. 
13 Pozostałe materiały wg KNR lub KNNR - - 

TABLICA TPZ 
1 Obudowa natynkowa 1x12 IP44 1 kpl. 
2 Rozłącznik izolacyjny FR303 25A 1 szt. 
3 Rozłącznik bezpiecznikowy R303 1 szt. 
4 Wkładka bezpiecznikowa D02 gG16A 3 szt. 

 
 

2.3. ODBIORY MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

− Materiały na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego, 

− Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta, 

− W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów należy 
przed ich wbudowaniem poddać określonym przez nadzór techniczny robót, 

− Materiały nie spełniające powyższych wymagań nie mogą być zastosowane. 
 
2.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
 Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić 
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych  
i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, 
pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały 
od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie 
wewnątrz odpowiedniej temperatury  
i wilgotności. 
 Teren składowiska powinien być odpowiednio oświetlony i stosownie do potrzeb 
ogrodzony. 
 Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości 
podłoża lub danych części budynku. Dopuszczalne obciążenia (podłoża, półek itp.) powinny 
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być podane w każdym pomieszczeniu za pomocą widocznego, czytelnego napisu, 
umieszczonego na tablicy. 
 Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości 
technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników 
fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 
materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

3. SPRZĘT  

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 
parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz 
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające 
przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie 
ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Używane na budowie maszyny i 
urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i 
działania. Przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w 
trakcie ich pracy na budowie jest zabronione. 

4.     TRANSPORT  

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. Niezbędnych do wykonywania danego 
rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane 
przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. W czasie transportu, załadunku i 
wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców. Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji oraz 
aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia 
dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to w szczególności 
dużych i ciężkich elementów.   

5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  MONTAŻ URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH   

Montaż urządzeń rozdzielczych należy wykonać wg instrukcji montażu dostarczonej przez 
producenta urządzenia. Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i 
kolejności wykonywanych robót, a mianowicie: 

• montażu szafki 
• montaż aparatów w szafce,  
• podłączenie do aparatów kabli zasilających  

5.2. Montaż opraw oświetleniowych i prowadzenie przewodów 

Przewiduje się wymianę opraw oświetleniowych i wyłączników oświetleniowych w 
pomieszczeniu hydroforu i wodomierza. W pomieszczeniu hydroforu należy zamontować 
oprawę świetlówkową 2x36, natomiast w pomieszczeniu wodomierza 2x18W – obie oprawy 
o szczelności IP44. 
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Przewód zasilający hydrofor (niepalny) w pomieszczeniach prowadzić na specjalnych 
uchwytach na tynku, natomiast na zewnątrz budynku należy w ociepleniu ściany wykonać 
specjalną bruzdę, tak aby przewód mógł być przymocowany specjalnymi uchwytami 
bezpośrednio do muru. Po zakończeniu bruzdę  zakryć i ścianę doprowadzić do stanu 
pierwotnego. 

Przewód YDY 3x1,5 do zasilania zaworu odcinającego wodę prowadzić na tynku. 

5.3.     OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I  UZIOMY 

5.3.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonawstwa  

Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowych i 
dodatkowych. Do środków ochrony podstawowych zalicza się między innymi: 

• osłonięcie i pokrycie gołych części będących pod napięciem,  
• zabezpieczenie przewodów ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu 

ich wprowadzenia do odbiorników,  
• zastosowanie zgodnych z przepisami odstępów izolacyjnych gołych szyn rozdzielni od 

jej metalowej obudowy zakrywającej te szyny.  

Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z następujących środków: 

• uziemienia ochronnego,  
• sieci ochronnej,  
• izolacji ochronnej,  

5.3.2 Wymagania dotyczące stosowanych materiałów  

Materiały stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiadać następującym 
wymaganiom:przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć 
izolację o barwie żółto-zielonej,  

• gołe druty, linki lub taśmy miedziane, aluminiowe i stalowe nie powinny mieć 
załamań lub innych uszkodzeń mechanicznych,  

• śruby, nakrętki i podkładki zwykłe i sprężyste przeznaczone do wykonania zacisków i 
połączeń śrubowych powinny być wykonane ze stali odpornej na korozję lub ze stali 
zwykłej ocynkowanej, albo w inny sposób zabezpieczone przed korozją,  

• materiały izolacyjne przeznaczone do wykonania stałej izolacji powinny posiadać 
parametry elektryczne i mechaniczne podane w zaświadczeniu o jakości, 
wystawionym przez producenta,  

• urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej powinny być 
dostarczone wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi zgodność parametrów z 
wymaganiami aktualnych norm państwowych.  

5.3.3 Montaż przewodów ochronnych  

Przewody ochronne przyłączone do stałych urządzeń elektrycznych lub do nieruchomych 
przedmiotów metalowych należy układać w sposób stały. Przewody ułożone na stałe należy 
wykonać z miedzi, aluminium lub ze stali. Przewody ochronne do urządzeń ruchomych 
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powinny być wielodrutowe. Mogą one być żyłą przewodu wielożyłowego lub oddzielnym 
przewodem jednożyłowym. Przewody ochronne powinny spełniać wymagania podane w 
przepisach. 

5.4   POMIARY I PRÓBY MONTAŻOWE  

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem.  

Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji i odbiorników 

• pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu 
oddzielnie od strony zasilania; pomiarów dokonywać należy induktorem 500 V lub 
1000 V; rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami 
połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym nie może być mniejsza od:  

• 0,25 M dla instalacji 230 V,  
• 0,50 M dla instalacji 400 V i 500 V;  
• pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp. 

mierzona induktorem 500 V nie może być mniejsza od 1 M,   

Pomiar obwodów ochrony przeciwporażeniowej oraz sprawdzenia działania 

Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna być 
przeprowadzona próba montażowa , tj.: 

• oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wraz z 
urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład,  

• pomiary impedancji pętli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony 
przeciwporażeniowej – w przypadku zerowania lub uziemienia,  

• pomiary rezystancji uziemienia,  
• pomiary napięć dotykowych i krokowych rażenia w instalacji uziemień ochronnych 

urządzeń o napięciu powyżej 1 kV.  

Na podstawie oględzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić, 
czy została ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczną. 

Pomiary impedancji pętli zwarciowych należy przeprowadzić z zachowaniem przepisów 
bezpieczeństwa dla wszystkich zerowanych urządzeń lub uziemień. 

Protokół pomiaru skuteczności ochrony przed porażeniem powinien zawierać dokładne 
określenie badanego odbiornika, wymaganą krotność prądu zabezpieczenia, zmierzony prąd 
zwarciowy, zmierzoną impedancję pętli zwarciowej oraz wnioski. Równocześnie w protokóle 
należy uwidocznić stosowaną metodę pomiarową, typ i numer aparatu pomiarowego. 
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 6.     KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00. „Postanowienia podstawowe”. 

6.1.     URZĄDZENIA ROZDZIELCZE  

Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy urządzenia lub ich części odpowiadają tym 
wymaganiom dokumentacji projektowej, których spełnienie może być stwierdzone bez użycia 
narzędzi i bez demontażu podzespołów. Sprawdzeniem należy ująć jakość wykonania i 
wykończenia, a zwłaszcza: 

• stan pokryć antykorozyjnych,  
• ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych 

elementów mogących znaleźć się pod napięciem,  
• jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych,  
• jakość konserwacji,  

Po zamontowaniu urządzenia na fundamencie należy sprawdzić: 

• jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem, a konstrukcją urządzenia,  
• stan powłok antykorozyjnych,  
• jakość połączeń kabli zasilających odpływowych i sterowniczych,  
• zgodności schematu urządzenia ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien być 

zamieszczony na widocznym miejscu wewnątrz urządzenia.  

7.     OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi są: 
- dla przewodów, rur, listew naściennych i przewodów odgromowych jest - 1mb.  
- dla aparatów i urządzeń - 1 kpl. 
- dla osprzętu elektrycznego - 1 kpl. 

8.     ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”.Odbiór robót elektrycznych (końcowy) wykonanych na obiekcie dokonywany przez 
inwestora może być połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu 
użytkownikowi do eksploatacji. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi 
odbiorami częściowymi (jeśli takie były przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu 
technologicznego, jeśli rozruch taki był zlecony przez inwestora (zamawiającego) 
wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być właściwie 
udokumentowane. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego oddający (wykonawca robót) 
jest zobowiązany do: 

• przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót,  
• umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego zapoznania się z wyżej 

wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.  

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby 
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biorące udział w czynnościach odbioru. W przypadku gdy wyniki odbioru końcowego 
upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji (przyjęcia we władanie), protokół powinien 
zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz 
z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku 
budowy. Po wykonaniu linii kablowej należy wykonać mapę w skali 1:500 wraz ze szkicami 
inwentaryzacyjnymi z wrysowaną siecią energetyczną. Mapa winna być zaopatrzona w 
klauzulę potwierdzającą przyjęcie do ewidencji geodezyjnej państwowego zasobu 
geodezyjno-kartograficznego w odpowiedniej terenowo filii Wojewódzkiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa, należy 
uzgodnić z Inwestorem, Kierownikiem Budowy robót elektrycznych i Projektantem. Zmiany i 
odstępstwa od projektu powinny być odnotowane odpowiednim wpisem w Dzienniku 
Budowy. 

Po zakończeniu robót elektrycznych należy sporządzić Projekt Powykonawczy z 
naniesionymi zmianami, który razem z Dziennikiem Budowy i Protokółami Pomiarów należy 
przekazać Inwestorowi lub Użytkownikowi obiektu. 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na 
podstawie atestów producenta urządzeń i oględzin sprawdzających. Cena wykonania robót 
obejmuje: 

• roboty pomiarowe,  
• roboty przygotowawcze,  
• oznakowanie robót,  
• przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie elementów przepompowni ścieków,  
• podłączenie do sieci zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 

techniczną,  
• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przebiegu linii kablowych pod ziemią,  
• wykonanie badań i prób po montażowych,  

10.   PRZEPISY I NORMY 

10.1. PRZEPISY  

• „Prawo Budowlane” –  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami)  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kosztorysowania robót budowlanych  
• „Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych” – Instytut Energetyki  
• „Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych” – Instytut Energetyki  
• Przepisy dotyczące BHP  

10.2. OPRACOWANIA POMOCNICZE  

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  
• tom I - (MGPiB) – „Budownictwo ogólne”  
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  
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• tom V - (MGPiB) – „Instalacje elektryczne”  
• „Poradnik inżyniera elektryka”  
• „Instalacje elektryczne” – Henryk Markiewicz  
• „Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa” – Andrzej Sowa  
• „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne o 

napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej” – komentarz, wydanie – Instytut Energetyki, Ośrodek 
Normalizacji  

10.3. DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT  

        BUDOWLANYCH . 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jednolity) 

Dz.U.02.108.953 Rozporządzenie 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 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie książki obiektu 
budowlanego 

Dz.U.03.120.1127 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w 
sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę , oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. z 
dnia 10 lipca 2003) 

Ustawa z dnia 16 kwietnie 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. z dnia 30 kwietnia 2004) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004  w sprawie sposobu  pobierania i 
badania próbek wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu. 

Dz. U. 04. 19. 177 USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. 
U. z dnia 9 luty 2004 r. ). 

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. ( Dz. U. z dnia  11 pażdziernika  2002 r.  

Dz. U. 03. 80.717 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ( Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. ). 
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POLSKIE NORMY 

Przepisy związane z wykonaniem robót 

PN-EN 60038:2012 Napięcia znormalizowane CENELEC 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ustalanie ogólnych charakterystyk. 

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym 

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego 

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem 
przetężeniowym 

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek 
zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego 
napięcia 

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 
zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 
-- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed obniżeniem napięcia 

PN-IEC 60364-4-41:2007 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ochrona dla 
zapewnienia. 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 60364-4-473:1999 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 

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia 
ogólne 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
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PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i 
przewody ochronne 

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-54: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, 
przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych 

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
- Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia  

PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-706: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 
Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu 

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 
zagrożenie życia 

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i 
elektroniczne w obiektach 

PN-EN 60099-1:2002 Ograniczniki przepięć -- Iskiernikowe zaworowe ograniczniki 
przepięć do sieci prądu przemiennego 

PN-EN 60099-4:2009 Ograniczniki przepięć -- Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki 
przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego 

PN-E-05009-43:1991 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona przed prądem 
przetężeniowym 

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte -- Wytyczne 
badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w 
wyniku zwarcia wewnętrznego 

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną -- Ochrona obiektów, 
instalacji i urządzeń -- Wymagania 

PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach 

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Ochrona przed 
porażeniem prądem elektrycznym -- Ochrona przed 
niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych 
czynnych 

PN-EN 60439-5:2007 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 5: Wymagania 
szczegółowe dotyczące zestawów do rozdziału energii w sieciach 

PN-EN 60073:2000 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja -- Zasady 
kodowania wskaźników i elementów manipulacyjnych 

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: 
Postanowienia ogólne 

PN-EN 61439-6:2013-03 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 6: Systemy 
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przewodów szynowych 

PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: 
Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby 
postronne (DBO) 

PN-EN 60439-4:2008 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 4: Wymagania 
dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach 
budów (ACS) 

PN-EN 61439-4:2013-06 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 4: Wymagania 
dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na placu 
budowy (ACS) 

PN-EN 60439-5:2008 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 5: Wymagania 
szczegółowe dotyczące zestawów do rozdziału energii w sieciach 
publicznych 

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja -- Identyfikacja 
zacisków urządzeń i zakończeń przewodów 

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/Az1:2000  
 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. 
Wymagania ogólne. 

PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne wymagania 
dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic tablicowych 
przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych. 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

PN-EN 62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. 
Wymagania ogólne. 

N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – 
Projektowanie i budowa. 

 


